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*Poznámka: vzhľadom na podmienky výroby, skutočné rozmery lyofilizovanej 
matrice sa môžu mierne líšiť. Po hydratácii môže matrica expandovať.

*Poznámka: vzhledem k podmínkám výroby, skutečné rozměry lyofilizované 
matrice se mohou mírně lišit. Po hydrataci se může matrice zvětšit.
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Odporúčania na použitie
Vexoderm® by mal byť menený každých 7 dní. V prípade 
nekrotických alebo veľmi exsudatívnych rán, kontrolujte ranu 
po 3-5 dňoch. Je veľmi dôležité udržiavať správnu vlhkosť a 
teplotu. Krytie aplikujete priamo na ranu ktoroukoľvek stranou.

Obsah

Popis produktu
Vexoderm® je sterilné primárne krytie používané k zlepšeniu 
hojenia kožných rán. Vexoderm® sa skladá z lyofilizovanej 
matrice s vysokou absorpčnou schopnosťou, ktorá reguluje 
vlhkosť a roztoku s dermoprotektívnymi vlastnosťami.

Uchovávánie
Uchovávajte pri izbovej teplote na suchom mieste.

Pokyny pre používateľa
Prvé použitie prípravku Vexoderm®

1. Hydratujte matricu pomocou celého obsahu liekovky s 
hydratačným roztokom. Absorpcia celého roztoku matricou 
bude trvať približne 60". Získa sa úroveň hydratácie 50%.
2. Ranu očistite pomocou Ringer-laktátu alebo bežného 
fyziologického roztoku.
3. Vexoderm® aplikujte priamo na postihnutú oblasť pokožky.
4. Pre udržanie úrovne vlhkosti zakryte sekundárnym krytím 
(parafínová gáza alebo priehľadný polyuretánový film). V 
prípade potreby, na zabezpečenie správnej fixácie, použite 
lepiacu pásku.
5. Sekundárne krytie zakryte bavlnou, aby ste udržali správnu 
teplotu.
6. Na ochranu a udržanie celého krytia na mieste použite 
obväz a lepiacu pásku alebo samofixační elastický obväz.
Následné výmeny Vexoderm®

Vexoderm® je ľahko snímateľný a nepriľne k lôžku rany.
A. Krytie opatrne odstráňte.
B. Odstráňte exsudát vlažným roztokom Ringer-laktátu alebo 
fyziologickým roztokom, bez toho aby ste sa dotýkali lôžka 
rany.
C. Opakujte kroky 1 až 6 až do úplného uzavretia.

Doporučení k použití
Vexoderm® by měl být měněn každých 7 dní. V případě 
nekrotických nebo velmi exsudativních ran, kontrolujte ránu 
po 3–5 dnech. Je velmi důležité udržovat správnou vlhkost 
a teplotu. Krytí lze přiložit na ránu, kteroukoli stranou.

Obsah
Vexoderm® sterilné krytie 10x7
 - 1 lyofilizovaná matrica 10x7
 - 2 liekovky s hydratačným roztokom

Vexoderm® sterilné krytie 9x4
 - 1 lyofilizovaná matrica 9x4
 - 1 liekovka s hydratačným roztokom

Vexoderm® sterilní krytí 10x7
 - 1 lyofilizovaná matrice 10x7
 - 2 lékovky hydratačního roztoku

Vexoderm® sterilní krytí 9x4
 - 1 lyofilizovaná matrice 9x4
 - 1 lékovka hydratačního roztoku

Popis výrobku
Vexoderm® je sterilní primární krytí používané ke zlepšení 
hojení kožních ran. Vexoderm® se skládá z lyofilizované 
matrice, s vysokou absorpční schopností, která upravuje 
vlhkost a roztoku s dermoprotektivními vlastnostmi.

Uchovávání
Uchovávejte při pokojové teplotě na suchém místě.

Pokyny pro uživatele
První použití přípravku Vexoderm®

1. Hydratujte matrici použitím celého obsahu lékovky s 
hydratačním roztokem. Absorpce celého roztoku matricí 
bude trvat přibližně 60“. Získá se úroveň hydratace 50%.
2. Ránu očistěte pomocí roztoku Ringer-laktátu nebo 
běžného fyziologického roztoku.
3. Vexoderm® aplikujte přímo na postiženou oblast pokožky.
4. Pro udržení úrovně vlhkosti překryjte sekundárním krytím 
(parafínová gáza nebo průhledný polyuretanový film). V 
případě potřeby, k zajištění správné fixace, použijte lepicí 
pásku.
5. Sekundární krytí překryjte vatou, abyste udrželi správnou 
teplotu.
6. K ochraně a udržení celého krytí na místě použijte obvaz 
a lepicí pásku nebo samofixační elastický obvaz.
Následné výměny Vexoderm®

Vexoderm® je snadno snímatelný a nepřilne k lůžku rány.
A. Krytí opatrně sejměte.
B. Odstraňte exsudát vlažným roztokem Ringer-laktátu nebo 
běžným fyziologickým roztokem, aniž byste se dotýkali 
lůžka rány.
C. Opakujte kroky 1 až 6 až do úplného uzavření.
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